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1. Základní údaje o škole 

 

 

 

 

Název a adresa školy, pro 

kterou platí tento MPP 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

Poděbradská 94 

530 09 Pardubice 

Jméno a příjmení ředitele Ing. Jan Ptáček 

Telefon na ředitele 464 629 665 

E-mail na ředitele ptacek@spsch.cz 

Školní metodik prevence Mgr. Petra Troníčková 

Školní metodik prevence Mgr. Kateřina Bakulová 

Telefon 464 629 661 

E-mail tronickova@spsch.cz, bakulova@spsch.cz 

Specializační studium 
KA 02 Studium k výkonu specializovaných činností 

prevence soc. patolog. jevů 

Realizátor vzdělávání CCV Mozartova 449, 530 09 Pardubice 

Výchovný poradce Ing. Jana Šedová 

Telefon 464 629 658 

E-mail sedova@spsch.cz 

Specializační studium Specializační studium pro výchovné poradce 

Realizátor vzdělávání PF UK Praha 

Školní psycholog Mgr. Petra Sedláčková 

působiště Pedagogicko - psychologická poradna Pardubice 

Telefon 466 410 327 

 Počet 

tříd 
Počet žáků 

Počet pedagog. 

pracovníků 

Počet  

nepedag. 



 

 

pracovníků 

SŠ – celkem 
41 1020 111 33 

4-leté obory 
29    

3-leté obory 
6    

2-leté obory nást. + 

komb. 
4+2    

 

 

Počty žáků dle oborů v roce 2018 / 2019 

 

obory k 1. 9. 2018 

Aplikovaná chemie 383 

Bezpečnostně právní  činnost 264 

Bezpečnostní služby 29 

Chemik operátor 9 

Kadeřník 137 

Provozní chemik 33 

Požární ochrana 135 

Vlasová kosmetika 30 

 

 

 

 

 



2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice je víceoborová střední škola s velkým počtem žáků 

a pedagogických i nepedagogických pracovníků. Škola je situována na okraji města, v těsné blízkosti 

SOU plynárenského. Všechny učebny, laboratoře, provozovny, tělocvična a školní jídelna se nacházejí 

v jednotlivých traktech dvoupatrové budovy a jsou propojeny schodišti a spojovacími chodbami. 

Centrálním prostorem je vstupní vestibul se šatnami. V areálu se nachází také venkovní sportoviště 

(běžecký ovál, asfaltové hřiště a rozběhová dráha s věží a doskočištěm). 

Budova školy je přístupná přes hlavní vchod a vrátnici, je přístupná také veřejnosti (ordinace lékařky, 

kosmetické a kadeřnické provozovny, školní jídelna je k dispozici pro veřejné stravování a tělocvična je 

pronajímána zájmovým sportovním oddílům). 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje SPŠCH Pardubice 1020 žáků, počet žáků se ale průběžně mění 

vzhledem k častým přestupům žáků na jiné školy nebo vzhledem k nově příchozím žákům. Pravidelně 

dochází k přestupům žáků v rámci jednotlivých oborů vyučovaných na naší škole nebo jsou ke studiu 

do vyšších ročníků přijímáni absolventi jiných středních škol, aby si doplnili kvalifikaci. Škola zároveň 

nabízí nástavbové studium v denní i kombinované formě, které je určeno především pro absolventy 

středního vzdělání s výučním listem a pro zaměstnance chemických i nechemických firem v 

Pardubickém kraji i mimo něj. Často se tak během několika měsíců mění třídní kolektivy, což má 

zásadní vliv na klima jednotlivých tříd a také na klima celé školy. 

Problematické chování žáků školy se dotýká všech oblastí tzv. nemocného chování a souvisí se 

sociokulturním zařazením žáků, s genderovým dělením a také s věkovým složením jednotlivých 

kolektivů. Maturitní, učební i nástavbové obory navštěvují žáci z nejrůznějších sociálních prostředí. 

Sociálně patologické jevy se objevují ve všech oborech, dle zkušeností z předchozích let to jsou: projevy 

chování s náznaky šikany (nejčastěji u dívčích kolektivů oboru vzdělání Kadeřník a také u víceoborových 

tříd), kyberšikana (všechny obory), poruchy příjmu potravy (obor vzdělání Kadeřník), užívaní 

návykových látek a alkoholu (všechny obory), záškoláctví (všechny obory), drobné krádeže, kouření 

v areálu školy (všechny obory), dále nerespektování autority učitele, větší či menší projevy agresivity 

chování a problémové chování v důsledku špatného sociálního nebo rodinného prostředí, nechybí ani 

nevhodné chování v důsledku deprese a špatného psychického stavu. Pravidla chování jsou dána 

školním řádem školy, sankce za jejich porušení také. 

Problémové chování žáků naší školy je řešeno Školním poradenským pracovištěm (ŠPP), jeho činnost 

koordinuje zástupkyně ředitele. Ta řídí činnost dvou školních metodiků prevence, výchovné poradkyně, 

dvou preventistů drogových závislostí, koordinátora adaptačních kurzů a psycholožky PPP Pardubice, 

která do školy dochází jednou měsíčně na dvě až tři hodiny. ŠPP spolupracuje s třídními učiteli, 

s vedením školy a také s rodiči. Pro zajištění soukromí při rozhovorech je k dispozici tzv. relaxační 

místnost v přízemí laboratorního traktu budovy, častěji malá zasedací místnost v bezprostřední 

blízkosti sekretariátu školy nebo školní knihovna. 

Obrovský počet žáků a tím i častý výskyt problémového chování neumožňuje ani rychle odhalit 

a okamžitě řešit vzniklé situace, ani provozovat vhodnou dlouhodobější prevenci rizikového chování. 

Stále ještě nefunguje stoprocentní vzájemná spolupráce mezi učiteli a poradenským pracovištěm, je 

třeba pracovat na zautomatizování postupů při záchytu problémového chování, aby se všem 

zúčastněným dostalo patřičné pomoci. Je třeba respektovat vymezené kompetence členů ŠPP 

a kompetence vedení školy při řešení projevů rizikového chování. Školní metodici prevence vykonávají 

svoji činnost nejen při konzultačních hodinách, případně akutně okamžitě, ale zejména při plném 

úvazku a často na úkor své přímé vyučovací povinnosti. Zcela zásadním dlouhodobým cílem MPP je 

tento stav změnit (např. tím, že nebudou kumulovány funkce TU a školního metodika prevence). 



Vzniklé rizikové chování žáků se škola snaží řešit také ve spolupráci s PČR, Městskou policií Pardubice, 

ÚP, sdružením Laxus, OSPOD, PPP Pardubice, s praktickými lékaři a s vychovateli domova mládeže (DM 

Rožkova, DM Rybitví) nebo výchovných ústavů (Vysoké Mýto, Chroustovice). Monitoring 

problémových oblastí probíhá jednak s využitím dotazníkových šetření (klima třídy, školy, dotazníky 

spokojenosti), jednak rozhovorem s rodiči (třídní schůzky, osobní schůzky při řešení akutních 

problémů) a ve spolupráci s pedagogy (prostor pro zprávu školních metodiků prevence 

na pedagogických radách, osobní konzultace pedagogů s ŠMP nebo VP, setkání s třídními učiteli 

jednotlivých ročníků). Školní metodici prevence (výchovný poradce) si vedou evidenci krátkodobých 

i dlouhodobých problémových situací a jejich řešení (deník ŠMP) a ty pak společně diskutují na 

pravidelných schůzkách ŠPP. 

Realizace preventivních programů a dalších aktivit ve školním roce 2018/2019 (evaluace, ze které 

vychází MPP pro školní rok 2018/2019) 

 účast na divadelních představeních ve VČD Pardubice, v Klicperově divadle Hradec Králové 
a v Národním divadle Praha 

 účast na filmovém představení s tématikou české historie – film Jan Palach 

 účast na odborných oborových exkurzích (posilování pozitivního sebehodnocení, orientace 
v legislativě, posilování finanční gramotnosti, kariérové poradenství) 

 účast na volnočasových aktivitách nabízených školou (kroužky: chemický, hasičský, 
záchranářský, biologický, fotografický, kadeřnický, kroužek forenzních věd a kroužek 
pokročilé instrumentální chemie) 

 účast žáků na adaptačním kurzu, lyžařském a vodáckém kurzu (posilování třídního 
kolektivu, budování pozitivního klimatu třídy, zdravý životní styl) 

 účast na odborných oborových soutěžích (oborové SOČ, Mladý kadeřník, Amavet, Kalibr 
Cup, TFA Ostrava a další) 

 účast na tematických zájezdech (Wroclaw, Praha) 

 účast na zahraničních odborných stážích v rámci projektu Mobility – Erasmus+ 

Součástí běžné oborové výuky (dle ŠVP) jsou tato témata v předmětech 

 prevence užívaní návykových látek (chemie, biologie, chemická technologie, chemie léčiv, 
farmakologie, ekonomika, právo, laboratorní cvičení ze speciální chemie, zdravotnická 
příprava, základy společenských věd atd.) 

 řešení společenských patologických jevů (bezpečnostní příprava, kriminalistika, pedagogika 
a psychologie, právo, základy společenských věd, krizové řízení, požární prevence, sebeobrana, 
zdravotní příprava, profesní komunikace, dějepis atd.) 

 řešení otázek týkajících se zdravého životního stylu (zdravověda, základy společenských věd, 
profesní komunikace, tělesná výchova atd.) 

 

Na základě zjištěných skutečností v loňském školním roce (i v letech předchozích) a na základě 

aktuálního stavu na SPŠCH byly pro školní rok 2018/2019 stanoveny tyto prioritní oblasti prevence: 

 

 pravidelná školní docházka (boj proti záškoláctví) 

 informace o závislostech (se zaměřením na kouření především marihuany a poruchy  



příjmu potravy) 

 budování zdravých vrstevnických vztahů (se zaměřením na šikanu, kyberšikanu) 

 zdravé sexuální chování (prevence předčasných těhotenství a přenosu pohlavních 

 nemocí, eliminace sextingu) 

 bezpečnost ve škole a vhodné trávení volného času ve škole i mimo ni 

 proškolení pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného chování žáků a pedagogů  

 ve škole, v oblasti poskytování první pomoci a v oblasti komunikačních dovedností  

 pro práci s problémovými žáky (především) a s rodiči 

 

Informace o prevenci rizikového chování žáků SPŠCH a o možnostech řešení již vzniklých situací, rozpis 

konzultačních hodin MP, VP a školní psycholožky, minimální preventivní program, plán práce MP a VP 

a informace pro rodiče (termíny, kontaktní místa atd.) jsou k dispozici na webových stránkách školy 

a na nástěnce školního poradenství u sekretariátu školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. STANOVENÍ CÍLŮ 

Dlouhodobé cíle 

 vytvořit funkční preventivní program školy 

 předcházet vzniku jakékoliv formy rizikového chování 

 vést žáky k odpovědnosti za vlastní chování a způsob života  

 (snížit absenci žáků) 

 zajistit podnětné sociální klima ve škole, pozitivní prostředí vzájemné komunikace mezi 

žáky a učiteli 

 vytvořit bezpečné prostředí školy pro žáky, rodiče i pedagogy 

 využívat vhodné a přínosné preventivní programy 

 zlepšit informovanost rodičů o dění ve škole 

 nabízet poradenskou činnost v konzultačních hodinách žákům, rodičům a pedagogům 

 nabídnout žákům seberealizaci ve volnočasových aktivitách školy 

 zlepšit komunikační dovednosti pedagogů při řešení problémových situací žáků 

 zlepšit vzájemnou komunikaci mezi ŠPP, pedagogy a vedením školy, dodržovat dané 

kompetence členů ŠPP a vedení školy 

 posílit učitelskou prestiž a vlastní pedagogické sebevědomí 

 

cílová skupina: všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krátkodobé cíle 

Cíl 1 komunikace – informovat žáky, rodiče a pedagogy o činnostech 

poradenského týmu ve škole 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

osobní schůzky, třídní schůzky, webové stránky školy, schůzky školního 

parlamentu, nástěnka ŠPP, písemná evidence 

Zdůvodnění 

cíle: 

vytvořit na základě vzájemné důvěry prostředí vhodné pro řešení 

problémového chování 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

vytvořit bezpečné prostředí školy pro žáky, rodiče i pedagogy 

Cíl 2 zdravé vztahy – podporovat vzájemný respekt a toleranci mezi žáky 

a mezi žáky a učiteli, zajistit podnětné sociální klima ve třídě i ve škole 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

adaptační kurzy, odborné exkurze, pobytové akce, zážitkové programy, 

třídnické hodiny nebo setkání, besedy a interaktivní programy dle 

nabídky, dotazníková šetření 

Zdůvodnění 

cíle: 

odhalit možné rizikové chování, eliminovat projevy šikany, zajistit 

bezpečné prostředí ve škole 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

budovat dobré vztahy mezi žáky (a učiteli) 

Cíl 3 seberealizace ve volnočasových aktivitách – zapojit žáky do 

mimoškolních soutěží, kurzů, kroužků nabízených v rámci studovaných 

oborů i mimo ně 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

kroužky nabízené SPŠCH – chemický, biologický, sportovní, hasičský, 

záchranářský, kurz kadeřnických dovedností, kurz sebeobrany, kurz 

kriminalistiky… 

Zdůvodnění 

cíle: 

naučit žáky smysluplně trávit volný čas, vést je ke zdravému sebevědomí 

a bránit rozvinutí negativních jevů a vzniku rizikového chování ve škole 

i mimo ni 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

nabídka možností aktivního trávení volného času 

Cíl 4 pravidelná školní docházka – informovat žáky i zákonné zástupce o 

právních důsledcích záškoláctví 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

důslednou kontrolou absence, důsledným dodržováním sankcí za 

neomluvené hodiny docílit snížení neomluvené absence ve všech oborech  

Zdůvodnění 

cíle: 

minimalizace rizikového chování a patologických jevů, které jsou ve 

většině případů důsledkem záškoláctví 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

zamezit záškoláctví (s důrazem na zodpovědnost za docházku do 

budoucího zaměstnání) 



Cíl 5 nebezpečí závislostí – zajistit aktuální odborné informace o problému 

a nabídnout vhodné preventivní programy 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

účast žáků na odborných seminářích, účast na preventivních programech 

(dle nabídky), besedy se zdravotníky, proškolení pedagogů 

Zdůvodnění 

cíle: 

zamezit nárůstu počtu žáků-kuřáků marihuany, kuřáků všeobecně, zachytit 

včas žáky užívající pervitin a nabídnout jim odpovídající odbornou pomoc 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

snížit počet kuřáků, žáků-uživatelů jiných drog, zabránit distribuci 

marihuany ve školním prostředí, podporovat zdravý životní styl 

Cíl 6 odpovědnost za vlastní chování a sebehodnocení – informovat 

o důsledcích nezodpovědného sexuálního chování v běžném životě i na 

sociálních sítích, o důsledcích špatného příjmu potravy, zachytit 

problémové chování v důsledcích špatného psychického stavu žáků 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

besedy s odborníky, interaktivní programy, sebehodnotící aktivity, 

dotazníky, třídnické hodiny 

Zdůvodnění 

cíle: 

posílit nízké sebehodnocení žáků, které vede k rozvoji rizikového chování 

a výskytu problémového sexuálního chování nebo sebepoškozování 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

podporovat zdravý životní styl žáků 

Cíl 7 informovaný pedagog – zajistit proškolení pedagogických pracovníků 

v oblasti bezpečnosti žáků a pedagogů ve škole, v oblasti poskytování 

první pomoci, v oblasti řešení šikany ve škole a v oblasti komunikačních 

dovedností směrem k žákům, rodičům a kolegům 

Ukazatele 

dosažení cíle: 

dotazníky pro učitele, odborné školení pro pedagogy, třídní schůzky, 

dotazníky pro rodiče, dotazníky spokojenosti, interaktivní programy pro 

učitele 

Zdůvodnění 

cíle: 

zamezit nevhodné či neprofesionální komunikaci mezi učiteli a žáky 

a učiteli a rodiči, která vede ke zbytečným nedorozuměním, obnovit 

schopnosti pedagogů poskytnout první pomoc, naučit pedagogy zachytit 

problémové chování žáků a řešit je v souladu se školním řádem a zdravým 

„selským“ rozumem a vést pedagogy k větší vzájemné spolupráci při 

řešení problémového chování žáků 

Návaznost na 

dlouhodobé 

cíle: 

posílit učitelskou prestiž a vlastní pedagogické sebevědomí 

 

 

 

 

 



1. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY 

a) Pedagogové 

Školní metodici prevence se pravidelně účastní kurzů a seminářů věnovaných problematice 

sociálně patologických jevů na školách a jejich řešení, ve školním roce 2014/2015 ukončili 

ŠMP studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 

v CCV Pardubice. 

Další vzdělávání ŠMP: účast na seminářích dle nabídky v průběhu školního roku (NIDV, CCV, 

Descartes,…) 

ŠMP předávají nové informace buď na pedagogických poradách, nebo informují ostatní 

pedagogy a vedení e-mailem. Třídním učitelům poskytují konzultace, pomáhají s dokumentací, 

poskytují materiály využitelné při třídnických hodinách, spolupodílejí se na náplni a programu 

adaptačních kurzů a sami se jich účastní. Dále zajišťují řešení problémového chování žáků ve 

spolupráci s vedením školy dle krizového plánu školy (viz Příloha 1). Pravidelně se scházejí 

s výchovnou poradkyní a ostatními členy ŠPP a společně podporují vzájemnou spolupráci 

pedagogů při řešení problémového chování. 

Cíl: informovaný pedagog – učitelé se dále vzdělávají v rámci celoroční nabídky kurzů 

a seminářů a dle vlastního zájmu.  

Ideální počet proškolených pedagogů: všichni noví třídní učitelé, ostatní dle zájmu. 

b) Žáci 

Oblasti a témata, kterým bude věnována pozornost, jsou rozděleny podle jednotlivých ročníků 

a oborů vyučovaných na SPŠCH Pardubice. 

Na SPŠCH Pardubice jsou žáci vzděláváni v následujících oborech vzdělání: 

Aplikovaná chemie (4letý maturitní obor) 

Bezpečnostně právní činnost (4letý maturitní obor) 

Požární ochrana (4letý maturitní obor) 

Kadeřník (3letý učební obor) 

Provozní chemik (3letý učební obor) 

Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika (2letý nástavbový obor) 

Chemik operátor (2letý nástavbový obor, kombinovaná forma studia) 

 

 

 

 

 



Obory vzdělání Kadeřník, Provozní chemik 

1. ročník: komunikace, zdravé vztahy, pravidelná docházka do školy (pobytové akce – 

adaptační kurz, lyžařský výcvik, praktický výcvik, dotazníky, besedy, interaktivní semináře) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(dotazníky, přednášky a besedy s diskuzí, výuka, komunikace, filmové představení, 

volnočasové aktivity nabízené školou, individuálně vodácký kurz, zdravý životní styl) 

3. ročník: odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění (kulturní akce, besedy a přednášky 

s diskuzí (poruchy příjmu potravy, dopad sextingu), volnočasové aktivity nabízené školou, 

kurzy PČR, spolupráce s ÚP, ŽÚ atd.) 

 

Obor vzdělání Aplikovaná chemie 

1. ročník: komunikace, vzájemné vztahy, pravidelná docházka do školy (dotazníky, adaptační 

kurz, lyžařský kurz, exkurze, metodika efektivního učení, besedy…) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(způsob trávení volného času, nabídka školních kroužků, vodácký kurz, besedy nebo 

interaktivní semináře o šikaně, závislostech atd., filmové nebo divadelní představení, 

dotazníky…) 

3. ročník: zdravé vztahy, odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění, realizace v praxi 

(besedy s tématikou prevence násilí, rasismu a xenofobie, „Jeden svět“-festival dok. filmů 

o lidských právech, přednášky na téma poruch potravy a prevence pohlavních chorob, vlastní 

sebeuvědomění v rámci souvislé praxe v chemickém provozu, charitativní a osvětová činnost 

(Bílá Pastelka, Srdíčkový den…) 

4. ročník: pravidelná školní docházka, zdravé vztahy, sebehodnocení (dotazníky spokojenosti, 

kulturní akce, návštěva ÚP, volba povolání nebo VŠ, beseda na téma trestní odpovědnost…) 

 

Obory vzdělání Požární ochrana, Bezpečnostně právní činnost 

1. ročník: komunikace, vzájemné vztahy, pravidelná docházka do školy (dotazníky, adaptační 

kurz, lyžařský kurz, exkurze, metodika efektivního učení, besedy…) 

2. ročník: zdravé vztahy, seberealizace ve volnočasových aktivitách, nebezpečné závislosti 

(způsob trávení volného času, nabídka školních kroužků, vodácký kurz, lyžařský kurz, kurz 

přežití, kurz poskytování první pomoci, besedy nebo interaktivní semináře o šikaně, 

závislostech atd., filmové nebo divadelní představení, dotazníky…) 

3. ročník: zdravé vztahy, odpovědnost za vlastní chování a sebeuvědomění, realizace v praxi 

(besedy s tématikou prevence násilí, rasismu a xenofobie, „Jeden svět“ – festival dok. filmů 

o lidských právech, přednášky na téma zdravé sexuální vztahy, vlastní sebeuvědomění v rámci 

souvislé praxe u Integrovaného záchranného systému) 



4. ročník: pravidelná školní docházka, zdravé vztahy, sebehodnocení (dotazníky spokojenosti, 

kulturní akce, návštěva ÚP, volba povolání nebo VŠ, beseda na téma trestní odpovědnost...) 

Obory vzdělání Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika 

1. ročník: vzájemné vztahy, komunikace, pravidelná docházka do školy, závislosti (dotazníky, 

metodika efektivního učení, vztahy ve třídě, beseda o závislostním chování…) 

2. ročník: aktivní trávení volného času, pravidelná školní docházka, sebehodnocení (dotazníky 

spokojenosti, vlastní sebeuvědomění v rámci souvislé praxe v provozu, beseda na téma trestní 

odpovědnost, společenské uplatnění…) 

 

Vzhledem ke složení tříd některých oborů vzdělání (Kosmetické služby, Kadeřník, Požární 

ochrana) mohou být preventivní programy realizovány nikoliv po ročnících, ale i v rámci 

dívčích nebo chlapeckých kolektivů. 

Poptávka programů vychází z průběžné nabídky preventivních programů zasílaných emailem 

ředitelem školy metodikovi prevence a kontaktováním tvůrců a realizátorů programů na 

základě doporučení metodiků prevence jiných SŠ v Pardubickém kraji. 

 

c) Rodiče 

Informace o preventivních aktivitách školy pro jednotlivé ročníky jsou přístupné na webových 

stránkách školy v sekci Školní poradenské pracoviště (Informace o škole). Informace 

o prospěchu a docházce žáků jsou rodičům přístupné také na webových stránkách školy v sekci 

Docházka a prospěch (na začátku každého školního roku obdrží rodič přístupové heslo do 

systému Bakaláři, kde může docházku a prospěch sledovat). V případně řešení aktuálních 

a akutních problémů žáka jsou rodiče informováni telefonicky, e-mailem nebo dopisem, 

kontakt zajistí třídní učitel. Rodiče jsou rovněž prostřednictvím systému Bakaláři informováni 

o udělení a důvodech udělení kázeňských opatření. 

Dvakrát ve školním roce (v listopadu a v dubnu, případně v březnu) probíhají třídní schůzky. 

Schůzku si rodič může také domluvit s třídním učitelem, metodikem prevence, výchovným 

poradcem, školní psycholožkou či s vedením školy po předchozí domluvě kdykoliv. 

Škola rovněž informuje rodiče o možnostech spolupráce s dalšími organizacemi, na webových 

stránkách a na nástěnce u sekretariátu školy jsou uvedeny kontakty na tyto organizace. 

 

 

 

 

 



5. EVALUACE 
 

Žáci 

Hodnocení programu může proběhnout bezprostředně po jeho skončení, nejčastěji ve formě 

diskuze v předmětech k tomu vhodných (základy společenských věd, český jazyk a literatura, 

zdravověda, tělesná výchova, seminář ze základů společenských věd… viz výše). 

Dále může hodnocení probíhat ve formě dotazníků zaměřených na konkrétní problematiku. Je 

možné připravit dotazník před plánovaným programem (co žáci očekávají) a po jeho skončení 

(zda se jejich očekávání splnilo). Výsledky dotazníkového šetření pak mohou sloužit jako 

podklad pro vyhodnocení efektivity programu a pro jeho další zopakování nebo tematické 

prohloubení. Hodnocení preventivních programů spolu s celoroční činností metodika prevence 

jsou součástí dotazníků spokojenosti vyplňovaných žáky a pedagogy na konci školního roku. 

 

Pedagogové 

Pomocí dotazníkového šetření nebo zpráv z externích vzdělávacích akcí je sledováno jednak 

množství proškolených pedagogů, ale především jejich spokojenost s obsahem seminářů 

a využitelnost informací, které získali. Výsledky dotazníků mapující schopnost a dovednost 

pedagogů řešit konkrétní případy spojené s rizikovým chováním žáků pak mohou vést 

k zajištění dalších tematicky vhodných školení a seminářů. Dotazníky jsou součástí hodnocení 

daného školního roku, které vypracuje každý pedagog v červnu a odevzdá vedení školy. 

 

Rodiče 

Rodiče dotazníky nevyplňují. Za kvalitativní hodnocení z jejich strany může být považováno 

úspěšné vyřešení konkrétních problémů jejich dítěte, případně osobní poděkování TU nebo 

členům ŠPP.  

 

Dosažení cílů MPP je sledováno v průběhu celého školního roku. (Porovnání absence je 

prováděno po každém pololetí). Konečné vyhodnocení MPP proběhne v červnu 2019. Na 

základě informací v deníku ŠMP a záznamů školní psycholožky, dále na základě výsledků 

dotazníkových šetření v průběhu celého školního roku spolu s celkovým přehledem řešených 

případů, hodnocení jednotlivých programů, s pomocí zpráv vedoucích předmětových týmů a na 

základě záznamů z jednání s rodiči dojde ve spolupráci ŠPP + ředitel školy k volbě vhodných 

cílů pro další školní rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. INFORMAČNÍ ZDROJE 

 

VNITŘNÍ 

Školní řád 

webové stránky školy (www.spsch.cz) 

tištěné materiály, programy, DVD (Řekni drogám ne, Drogy - poznej svého nepřítele, Rady 

začínajícím milencům, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí) 

Kolář: Bolest šikany 

další tituly s preventivní tématikou 

nabídka dokumentárních filmů v projektu Jeden svět na školách 

 

VNĚJŠÍ 

Strategie 

Národní strategie primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti rezortu 

MŠMT na období 2013 – 2018 

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 – 2018 

Krajský plán primární prevence rizikového chování dětí a mládeže  v Pardubickém kraji 2015 

– 2019 

 

Zákony 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání /školský zákon/, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 359/1999 Sb.  o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 135/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím 

násilím, ve znění pozdějších předpisů  

 



Metodické pokyny 

22 294/2013-1 Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řešení 

šikanování ve školách školských zařízeních 

20 006/2007-51 Metodický pokyn MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

10 194/2002-14 Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 

žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví 

21 291/2010-28 Metodické doporučení MŠMT k primární prevenci rizikového chování u dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 

14 423/99-22 Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie, 

intolerance 

25 884/2003-24 MŠMT – Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií 

ČR při prevenci a vyšetřování kriminality dětí, mládeže a kriminality na dětech a mládeži 

páchané 

32548/2017-1 MŠMT – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept - Záškoláctví 

32549/2017-1 MŠMT  – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept - Vandalismus 

32550/2017-1 MŠMT – Co dělat, když – intervence pedagoga – Rizikové chování ve školním 

prostředí – rámcový koncept – Kyberšikana a další formy kybernetické agrese 

 

 

Webové stránky: 

 

www.msmt.cz 

www.prevence-info.cz 

www.odrogach.cz 

www.pardubickykraj.cz 

www.e-bezpeci.cz 

www.e-nebezpeci.cz 

www.sikana.org 

www.adiktologie.cz 

 

 

 

http://www.msmt.cz/
http://www.prevence-info.cz/
http://www.odrogach.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/
http://www.e-bezpeci.cz/
http://www.e-nebezpeci.cz/
http://www.sikana.org/
http://www.adiktologie.cz/


 

7. KONTAKTNÍ MÍSTA 

PPP Pardubice, ppp.pce@seznam.cz, PaedDr. Jiří Knoll, tel. 466 410 327-8 

OSPOD Pardubice www.ospod.cz, ochrana.deti@mmp.cz, tel. 466 859 631 

krajská školská koordinátorka prevence: Mgr. Renata Černíková 

renata.cernikova @pardubickýkraj.cz, tel. 466 026 240  

Bílý kruh bezpečí www.bkb.cz, tel. 732 092 346 

Linka bezpečí tel. 116 111, www.linkabezpeci.cz 

www.minimalizacesikany.cz 

www.internetporadna.cz 

Městská policie: tísňová linka, telefon 156, +420 466 859 223 

www.horka-linka.cz kontaktní centrum přijímající hlášení, týkající se nezákonného obsahu 

internetu 

www.acet.cz Chrudim, programy pro školy, Mgr. Krampota, kyberšikana, kouření, závislosti - 

+420 733 121 953 

tomi.rehak@seznam.cz, programy pro školy /sex, AIDS, vztahy/ 

www.pppuo.cz 

www.laxus.cz (ambulance.pardubice@laxus.cz), tel. 466 265 729 

Minimální preventivní program může být doplňován podle potřeby na základě aktuálních 

poznatků a nabídek programů. 

 

mailto:ppp.pce@seznam.cz
http://www.ospod.info/
mailto:ochrana.deti@mmp.cz
http://www.bkb.cz/
http://www.linkabezpeci.cz/
http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.internetporadna.cz/
http://www.horka-linka.cz/
http://www.acet.cz/
mailto:tomi.rehak@seznam.cz
http://www.pppuo.cz/
http://www.laxus.cz/
mailto:ambulance.pardubice@laxus.cz


 

POUŽITÉ ZKRATKY 

 

ŠPP – školní poradenské pracoviště 

MP – metodik prevence 

VP – výchovný poradce 

ŠMP – školní metodik prevence 

OSPOD – orgán sociálně-právní ochrany dětí 

ÚP – úřad práce 

ŽÚ – živnostenský úřad 

PČR – Policie České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 1 

1. KRIZOVÝ PLÁN ŘEŠENÍ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

Rizikové chování Kdo a jak řeší Koho informuje Kdo zapíše 

náhlá nevolnost 

vyžadující 

doprovod, 

kolaps žáka 

vyučující, TU, učitel 

odborného výcviku 

(UOV) zajistí první 

pomoc 

ZZ – domluva na 

způsobu uvolnění žáka 

ze školy - žák čeká na 

doprovod ze školy 

na sekretariátu 

akutní zhoršení 

zdravotního stavu: 

Dr. Hurtová 

TU / vyučující 

do třídní knihy 

úraz vyučující zajistí ošetření TU informuje ZZ, info 

o úrazu nahlásit ing. 

Lackovi 

vyučující zajistí 

zápis o úrazu 

kouření ve škole, 

před školou 

a na školních akcích 

vyučující odebere 

tabákový výrobek 

TU informuje ZZ, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

a předá ŠMP 

konzumace alkoholu 

ve škole a na akcích 

pořádaných školou 

vyučující odebere 

a zajistí alkohol, 

posoudí stav žáka.  

je-li žák ohrožen na 

životě, volá první 

pomoc; je-li žák zletilý, 

může být vzhledem 

k místu záchytu / 

nevhodnému chování 

volána městská policie. 

vyučující informuje ZZ 

(vyzvedne žáka 

v případě, že není 

schopen výuky nebo 

dalšího pobytu na akci), 

ředitele školy, ŠMP, TU 

TU informuje ZZ 

v každém případě, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem 

je-li ZZ nedostupný, aby 

žáka vyzvedl ve škole, 

informuje škola OSPOD. 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

s vyjádřením 

žáka a předá 

ŠMP 

podezření na 

konzumaci alkoholu 

vyučující oznámí 

skutečnost ŠMP, řediteli 

školy, ti mohou provést 

orientační test 

/dechovou zkoušku, 

musí mít podepsaný 

souhlas s testováním  

v případě pozitivního 

testu se postupuje jako 

v předchozím případě 

vyučující sepíše 

krátký záznam 

s vyjádřením 

žáka a předá 

ŠMP 

zadržení alkoholu 

u žáka ve škole, na 

pracovník školy, 

vyučující odebere 

alkohol, nepodrobuje 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ten informuje ZZ žáka, 

pracovník školy, 

vyučující sepíše 

záznam 



pracovišti 

odborného výcviku 

nález žádnému testu 

složení 

udělí kázeňské opatření 

dle školního řádu 

s vyjádřením 

žáka, předá ŠMP 

distribuce OPL ve 

škole (trestný čin), 

na pracovišti 

odborného výcviku 

vyučující při důvodném 

podezření předá k řešení 

Policii ČR - izolace 

žáka, musí být neustále 

pod dohledem 

do příjezdu Policie ČR 

ŠMP, ředitele školy, 

musí vyrozumět Policii 

ČR, OSPOD u žáků 

mladších 18 let, 

TU informuje ZZ žáka, 

udělí kázeňské opatření 

zápis ŠMP, 

vyjádření žáka + 

jeho podpis, 

vyjádření žáka je 

přítomen ředitel 

školy 

zadržení látky 

u žáka, podezření 

na požití OPL 

pracovník školy, 

vyučující odebere, 

nepodrobuje nález 

žádnému testu složení - 

žák může být testován 

se souhlasem ZZ Policií 

ČR - izolace žáka, musí 

být neustále pod 

dohledem do příjezdu 

Policie ČR 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ŠMP volá Policii ČR, TU 

informuje ZZ žáka, udělí 

kázeňské opatření 

zápis ŠMP, 

vyjádření žáka + 

jeho podpis, 

vyjádření žáka je 

přítomen ředitel 

školy 

podezření, že žák 

má OPL u sebe 

podezření ze spáchání 

TČ, řeší pouze Policie 

ČR - izolace žáka, musí 

být neustále pod 

dohledem do příjezdu 

Policie ČR. 

Neprovádět prohlídku 

osobní nebo prohlídku 

věcí! 

ředitele školy, ŠMP, TU, 

ŠMP zavolá Policii ČR 

a konzultuje s ní další 

postup, TU informuje ZZ 

žáka 

ŠMP provede 

zápis, vyjádření 

žáka + jeho 

podpis, vyjádření 

žáka je přítomen 

ředitel školy 

konzumace OPL 

(omamných 

a psychotropních 

látek) ve škole nebo 

na školní akci 

vyučující odebere 

a zajistí alkohol aj., 

posoudí stav žáka; je-li 

žák ohrožen na životě, 

volá první pomoc; je-li 

žák zletilý, může být 

vzhledem k místu 

záchytu a nevhodnému 

chování volána městská 

policie 

vyučující informuje ZZ, 

vyzve k neprodlené 

návštěvě školy / školní 

akce, žáka předá ZZ 

ředitele školy, ŠMP, TU 

TU informuje ZZ 

v každém případě, udělí 

sankce stanovené 

školním řádem; je-li ZZ 

nedostupný pro 

vyzvednutí, informuje 

škola OSPOD - 

oznamovací povinnost 

informovat OSPOD 

i v případě, že ZZ žáka 

vyzvedne! 

vyučující sepíše 

záznam, předá 

ŠMP, je nutné 

rozlišit uživatele 

a distributora 



krádež 

krádež: je znám 

pachatel 

TU, vyučující, ZŘŠ obvodní oddělení Policie 

ČR nebo poučit žáka, že 

má tuto možnost 

OSPOD u mladších 18 

let 

TU informuje ZZ, udělí 

kázeňské opatření 

TU provede 

záznam 

na základě 

výpovědi 

poškozeného + 

zápis o události, 

předá ŠMP 

vandalismus vyučující, ZŘS, 

v případě, že známe 

viníka, může škola na 

něm nebo na ZZ 

vymáhat náhradu škody 

TU, ten informuje ZZ, 

ředitele školy; OSPOD – 

při opakování / odmítnutí 

spolupráce ZZ, PČR – 

nedojde-li ke smíru / 

náhradě škody 

Vyučující 

provede záznam 

pro ŠMP 

šikana všichni pracovníci školy ŠMP, TU, ten informuje 

ZZ 

postup je popsán 

podrobně v 

dokumentu „Školní 

program proti šikanování 

2014“ 

 záznam provede 

ŠMP 

kyberšikana TU, vyučující ŠMP, TU, ten informuje 

ZZ, dle závažnosti ohlásí 

ŠMP Policii ČR / 

státnímu zastupitelství / 

OSPOD, závažné 

případy – zřizovatel 

školy 

záznam provede 

ŠMP 

jednání v afektu, 

rvačka, pokus 

o sebepoškození 

vyučující ŠMP, TU, ředitele, TU 

informuje ZZ, dle 

závažnosti záchrannou 

službu, Policii ČR 

záznam provede 

ŠMP + vyučující 

mobil, focení, 

natáčení 

vyučující TU udělí kázeňské 

opatření dle školního 

řádu 

TU 

vysoká absence, 

záškoláctví 

TU, UOV ŠMP, TU informuje ZZ, 

závažné případy – 

OSPOD (výchovná 

komise) 

ŠMP provede 

záznam 

o pohovoru 

s žákem, ZZ, 

záznam 

z výchovné 

komise 



informace o 

událostech ve škole 

pro média, veřejnost 

výhradně ředitel školy zřizovatele ředitel školy 

2. Průběžné krizové situace 

 podezření na šikanu (psychickou i fyzickou) 

 více či méně závažné osobní problémy žáků 

 podezření na ublížení na zdraví (týrání, domácí násilí, sexuální násilí) 

 podezření na sebepoškozování 

 projevy slovní agrese, šikany, kyberšikany ke spolužákům nebo k učiteli 

 studijní problémy 

 náhlé změny v chování žáka 

 jednání se zákonnými zástupci „problémových“ žáků, s vychovatelkami DM nebo  

výchovného ústavu 

 

1. třídní učitel nebo kdokoli, na koho se žák obrátí (důvěra!), bezprostředně informuje     

ŠMP, VP (výběr dle vlastního uvážení) = společný postup 

 

2. při jednání se zákonnými zástupci musí být vždy přítomen TU, ŠMP nebo VP (ideálně  

oba, jeden provádí okamžitý zápis z jednání), případně zástupce vedení školy (termín  

je nutné naplánovat před vyučováním nebo po něm, není možné odvolat TU, ŠMP  

a VP z vyučovací hodiny, možno pouze v neočekávaných nebo akutních situacích) 

 
 


